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ANZ áp dụng mức lãi suất huy động tiền Đô Úc cao 
nhất thị trường cho các sản phẩm Tiết kiệm có kỳ 
hạn, Chứng chỉ tiền gửi và Sản phẩm Đầu tư Tháp 
Vàng  
 
 
Hôm nay, Ngân hàng ANZ công bố áp dụng mức lãi suất cao nhất thị trường lên 
đến 6% đối với các sản phẩm tiền gửi bằng đô Úc nhằm mang lợi suất nhiều hơn 
cho khách hàng, giúp khách hàng đảm bảo kế hoạch tài chính trong tương lai. 
 
Mức lãi suất mới được áp dụng kể từ ngày 18/01/2010 đến 18/4/2010 đối với các 
sản phẩm tiền gửi bằng đô Úc gồm: tiết kiệm có kỳ hạn, chứng chỉ tiền và Sản 
phẩm đầu tư Tháp Vàng   
 
Với các kỳ hạn linh hoạt từ 7 ngày đến 1 năm, sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn và 
chứng chỉ tiền gửi sẽ có mức lãi suất cao nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. 
Ngoài ra, mức lãi suất cao nhất này cũng được áp dụng cho Sản phẩm Đầu tư 
Tháp vàng. Đây là sản phẩm đầu tư được bảo toàn vốn 100% cho khả năng sinh 
lợi cao hơn các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường. 
 
Bà Thủy Đàm - Tổng Giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam và khu vực Mekong – 
cho biết: “Hầu hết khách hàng đều muốn được hưởng lãi cao hơn khi sử dụng các 
sản phẩm tiền gửi tại Việt Nam.” 
 
“Mức lãi suất mới lên đến 6% mà ANZ áp dụng cho sản phẩm tiền gửi bằng đô Úc 
sẽ đáp ứng được mối quan tâm này của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng sẽ được 
trải nghiệm dịch vụ ngân hàng thuận tiện bên cạnh các giải pháp ngân hàng đơn 
giản khi giao dịch với ANZ.” 
 
ANZ là một trong những ngân hàng hàng đầu thế giới và là một trong những ngân 
hàng lớn nhất khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tổng giá trị tài sản của ANZ tính 
đến ngày 30/9/2009 là 477 triệu đô Úc tính và được xếp hạng AA về mức độ bền 
vững tín dụng. (Theo Standard & Poor’s) 
 
ANZ là một trong những ngân hàng đầu tiên hoạt động tại Việt Nam và thành lập 
chi nhánh kể từ năm 1993. ANZ hiện có 10 chi nhánh và phòng giao dịch tại Việt 
Nam. ANZ cung cấp đầy đủ các sản phẩm và giải pháp tài chính quốc tế cho khách 
hàng cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam và các tập đoàn quốc tế. ANZ cũng cung 
cấp cho khách hàng với các dịch vụ ngân hàng thuận tiện như: hệ thống máy rút 
tiền tự động, dịch vụ ngân hàng tận nơi. 
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